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Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorená v zmysle § 74 zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších prepisov 

Poskytovateľ sociálnej služby: 

v zastúpení: 

bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 

mesto alebo obec: 
rodné číslo : 

číslo občianskeho preukazu: 

Mesto Zlaté Moravce 
Opatrovateľská služba 
Rovňanova 3 
953 01 Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422 - 162/0200 
308676 

Zuzana Melišková 
Ul. Rovňanova č.5 
Zlaté Moravce 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 1307/2012 

I. 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o 

odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa 

zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o 

sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností 

zmluvných strán v zmysle zákona Č . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona Č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

II. 
Druh poskytovanej sociálnej služby 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. 1 písm. c) sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku poskytovaním sociálnej 

služby a to opatrovateľskej služby. 



/ ill.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1, Sociálna služba sa poskyuje terénnou formou.

2. Poskytovateť je povinný vykonávať tieto činnosti:

Úkony starostlivosti o domácnost':
Bežné upratovanie v domácnosti

Iné služby:
pranie bielizne a žehlenie
Umytie okien

- 4 x mesačne

- 5 kg mesačne
- 2 x ročne

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v mieste jeho trvalého bydliska na Ul.
Rovňanovač.3 v ZlatýchMoravciach, PSČ 953 01.

V.
Čas u deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. opatrovateťská služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok.

Opatrovateťská služby sa začína poskytovať odo dňa 02. -0 5 .2012.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia

1. Sociálne služby uvedené v čl. il. tejto zmluvy sa poskytujúza úhradu vo výŠke 13,26

EUR mesačne na zák|aóe kalkulačného listu, ktoý je prílohou tejto zmlur,y.

z. úhradu za poskyované sociálne služby je prijímateť povinný uhradiť poštovou poukážkou

alebo pr.uodo- na účet poskýovateťa na kalendárny mesiac, v ktorom sa sluŽby

prijímatefovi poskytujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,

l. Úhrada sa určuje na základe všeobecne závázného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č,

4l20I1.
q.Últadaza sociálne služby uvedenó v čl. il. tejto zmluvy sa zvyšuj e na základe novelizácie
Všeobecne záv'ázného nariadenia Mesta ZlatéMoravce ě. Il2005.
5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateť

aj prijímateť sociálnej služby sú povinný uzatvorit' dodatok k zmluve o poskltovaní sociálnej

služby.
6. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podťa § 73 ods. 13 zákona č. 44812008 Z. z. o

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455lt99l Zb. o žívnostenskom podnikaní

v znenineskorších predpisov je vo výške 0 EUR mesačne.

III. 
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

1. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou. 

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 

Úkony starostlivosti o domácnost': 
Bežné upratovanie v domácnosti 

Iné služby: 
Pranie bielizne a žehlenie 
Umytie okien 

IV. 

- 4 x mesačne 

- 5 kg mesačne 
- 2 x ročne 

Miesto poskytovania sociálnej služby 

Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v mieste jeho trvalého bydliska na Ul. 
Rovňanova č.3 v Zlatých Moravciach, PSČ 953 01. 

V. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok. 
Opatrovateľská služby sa začína poskytovať odo dňa 02 .. 05 .2012. 

VI. 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

1. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 13,26 
EUR mesačne na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 
2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť poštovou poukážkou 
alebo prevodom na účet poskytovateľa na kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, najneskôr do 15 . dňa nasledujúceho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce Č. 
4/2011. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa zvyšuje na základe novelizácie 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce Č . 112005. 
5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ 
aj prijímateľ sociálnej služby sú povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby. 
6. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. 



VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1, prijímateť má právo na poskl.tovanie sociálnej služby, ktorá umoŽňuje realizovať jeho

zák1aáné ťudské 
-práva u ,lobody, zachováva jeho ťudskú dóstojnosť, aktivizuje ho k

posilneniu sebesta8nosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho zaČlenenie do

spoločnosti.

2. poskltovatef sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potrebY Prijímateťa

sociálnej služby, aktivizóvať prijímateťa sociálnej služby podfa jeho schopností a moŽnostÍ,

poskytovať ,o.iáln , službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou

pri utuaruní podmienok poskytovania sociálnej služby terénnou formou ato aj so súhlasom

prijímateťa sociálnej sluŽby, rešpektovať jeho osobné ciele, potreby, schopnosti azdravotný

stav.
3. poskytovateť sociálnej služby je povinný plánovať poskltovanie sociálnej sluŽbY podťa

individuálnych potrieb, schopností a cieťov prijímateťa sociálnej sluŽby, viesť PÍsomné

individuáln e záznamy o priebehu poskýovania sociálnej sluŽbY a hodnotiť Priebeh
po skytovania s o ciálnej služby za účasti prij ímateťa so ciálnej služby.

4, pórr.."ný zamestnanec poskytovateía sociálnej služby má právo v domácnosti vstúPiť do

obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímatefa, ak vec

n.ž..ri. odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravía alebo majetku tejto fYzickej

osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób.

5. prijímateť je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovatel'om stanovenej výŠke

a v termíne splatnosti.
6. prijímatel'-je povinný písomne oznátmiť poskytovateťovi sociálnej sluŽby do Ósmich dní

,^"ný v skutóčnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu sluŽbu a ZmenY v

príjmóvých pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy ÚhradY za

sociálnu službu.
], prijímateť je povinný poskytovateťovi oznámlť výšku svojich príjmov a Čestným

vyhlásením preltkžnať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásit' zmeny vo výŠke príjmu, ÚsPor

a'zmeny v hódnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu sluŽbu.

8. prijímateť je povinný navýzvuposkytovatelaztňastniť sa posúdenia zdravotného stavu a

opátovného iosriaenia zdravotnélto stavu v termíne určenom lekárom podťa zákona o

sociálnych službách,

vIIL
Skončenie poskytovania sociálnych služieb

i. prijímateť m6že jednostranne vypovedať zmluvu o posky'tovaní sociálnej sluŽbY

kedykóťvek ajbezuvedenia dóvodu, Výpovedná lelrota nesmie byť dlhšia ako 30 dnÍ.

2, Foskytováteť sociálnej služby móže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní

sociálnei siužby, ak:

a) prijímateť hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,

b) prijímateť hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narušajú obČianske spoluŽitie,

cj pri3i."atey nezap|atí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvY za Čas dlhŠÍ ako

tii-mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok

dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,

d) prijímateť sústavne porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku (3 napomenutia),

VII. 
Práva a povinnosti zúčastnených strán 

1. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho 
základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k 
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do 
spoločnosti. 

2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa 
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, 
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou 
pri utváraní podmienok poskytovania sociálnej služby terénnou formou a to aj so súhlasom 
prijímateľa sociálnej služby, rešpektovať jeho osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný 
stav. 
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa 
individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné 
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh 
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby. 
4. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v domácnosti vstúpiť do 
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ak vec 
neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej 
osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb. 
5. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške 
a v termíne splatnosti. 
6. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do ôsmich dní 
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v 
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za 
sociálnu službu. 
7. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným 
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor 
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 
8. Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a 
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o 
sociálnych službách. 

VIII. 
Skončenie poskytovania sociálnych služieb 

1. Prijímateľ moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby, ak: 
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve, 
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, 
c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako 
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok 
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy, 
d) prijímateľ sústavne porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku (3 napomenutia), 



l e) prijímatel' sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto

44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a

živno stenskom po dnik artj v znení ne skorších predpi sov,

I prevádzkazariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskýovaní sociálnej služby

zmluve podťa § 74 ods. 12 zákonaě.
doplnení zákona č. 455ll99l Zb. o

poskytovanej sociálnej
by pre poskýovateťa

sociálnej služby znamena\o zrqmú nevýhodu,
g) poskyovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímateťa na sociálnu sluŽbu.

á. poskýtovateť pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateťovi

písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímateť móže požíadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na zák|ade Žiadosti

podanej poskýovateťovi.

x.
záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovenáv 2 exemplároch,ztoho I obdtžiprijímateť a 1 poskytovatef.

2, Zmeny á doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so

súhlasom obidvoch strán.

3. Zmluvanadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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primátor mesta

štatutárny zástup ca po skýovateťa
vlastnoručný podpis prij ímateťa

(zákonného zástupcu)
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e) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 
f) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej 
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa 
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu, 
g) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu. 
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi 
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. 

IX. 
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb 

1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti 
podanej poskytovateľovi. 

X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho l obdrží prijímateľ a 1 poskytovateľ. 
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so 
súhlasom obidvoch strán. 
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

V Zlatých Moravciach dňa .~~ ... P~ .r!:-.{!.f!! 

Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

J1' 
Materiál spracoval: .7'.··.···· .. · ...... . 
Za správn ."ť:. . ....... H ...... ,,. .. 

Dňa : . ...... .. .... ....... ............. .... ..... ... . . 

CO 

...... : .......... /.b~.(/!I.:,;:!.''--' 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 



Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších prepisov zo dňa 03.05.2012 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
so sídlom: 
prostredníctvom: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 
rodné číslo : 

číslo občianskeho preukazu: 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Opatrovateľskej služby 
Rovilanova 3, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422 - 162/0200 
00308676 

Zuzana Melišková 
Ul. Rovilanova č.5 
Zlaté Moravce 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 1307/2012 

Mení sa v bode VI. Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia článok 1. a 2. 
nasledovne: 

VI. 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia. 

1. Sociálne služby uvedené v čl. III. Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, sa poskytujú 
za úhradu vo výške 1,70 € za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby v čase od 07:00 
- 16:00 hodiny v pracovných dňoch na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto 
dodatku. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je závislá od času a doby jej poskytovania 
ako aj od výšky dôchodku. 

2. Úhrada sa určuje na základe Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopíila VZN č. 4/2011 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby účinného od 
16.07.2012 

X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 1 
poskytovateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu vlastnoručne podpísali. 
4. Dodatok zmluvy nadobúda účÍlmosť dilom podpísania zmluvnými stranami. 



y zlatý chMoravciach dňa . .ď.a. . ! .ť . .ď!.!{/- .

primátor mesta
štatutárny zástup ca po skytovateťa

vlastnoručný podpis prij ímateťa
(zakonného zástupcu)

,,"fuú,

Materiá l spracoval: h. *'flkI)
Za správnosť! ........"-......,....o..,.,!..,
Diia:

n6,É § p§

V Zlatých Moravciach dňa .A9. .,Q,'f.. .r}r?,!1). 

/~~Qro 
'l,fl, ~ a (''''\/''' l 

~ 'v.~ ' ... ~ee-~ , . \t~{'~ / 
-~ "'- / Ing. Peter Lednár, CSc.'(-ý . @ r«., 

. , 1'" (:...lv / 
pnmator mesta .<:..~.~.~;.-;/ 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

M ateriál spracoval: r!?~: . ./l..1::..1 
Za správnosť: _ .. .. .. .. 4 • •• ,1 .. . .. .. . . u , ... .. ..... . 

O '" • 11.a ..... " ..... " .... .... .......... . ... .. ~~ .. .. , •• . ~ ~ ... .,t.. 

..... : .... !!~!::/. ... &d 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 



Dodatok č. 2
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455lL991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 03.05.2012

Poskytovatel'sociálnej služby: Mesto ZlaíéMoravce
Opatrovatefská služba
Rovňanova 3

953 01 ZlatéMoravce
v zastúpení: Ing. Peter Lednár CSc.

primátor mesta
bankové spojenie:, YUB Zlaté Moravce
číslo účtu: 33422 - 16210200
fto; 308676
(d'alej len,, po slqltovateť " )

Prijímatel' sociálnej služtly:

meno a priezvisko: Zuzana Melišková
adresa trvalého pobytu: Ul. Rovňanova č.5
mesto alebo obec: ZlatéMoravce
číslo zmluvy : 1307/2012

Dodatok č.2 upravuje rozsah poskytovania sociálnych služieb a výšku úhrady za poskýovanie
sociálnej služby v domácnosti na základe Dodatku č.2, VZN mesta ZlatéMoravce č.4l20II,
v článku:

uI.
vecný obsah a forma poskytovanej sociálnej služby.

1. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou.
2. Poskytovatef je povinný vykonávať nazáklaďe žiadosti klientky tieto činnosti:

Sebaobslužné úkony:
Celkový kúpeť
Obsluha klientky
obliekanie, obúvanie
Vyzliekanie, vyzúvanie
Sprievod pri chódzi

Úkony starostlivosti o svoju domácnost':
Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
Umytie riadu
Bežné upratovanie v domácnosti
starostlivosť o lóžko
Vynášanie odpadu

Dodatok Č. 2 
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorenej v zmysle § 74 zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších prepisov zo dňa 03.05.2012 

Poskytovatel' sociálnej služby: 

v zastúpení: 

bankové spojenie: . 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

Prijímatel' sociálnej služby: 

meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 
číslo zmluvy: 

Mesto Zlaté Moravce 
Opatrovateľská služba 
Rovňanova 3 
953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422 - 162/0200 
308676 

Zuzana Melišková 
Ul. Rovňanova č.5 
Zlaté Moravce 
1307/2012 

Dodatok č.2 upravuje rozsah poskytovania sociálnych služieb a výšku úhrady za poskytovanie 
sociálnej služby v domácnosti na základe Dodatku č.2 , VZN mesta Zlaté Moravce č.4/20 11 , 
v článku : 

III. 
vecný obsah a forma poskytovanej sociálnej služby. 

1. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať na základe žiadosti klientky tieto ČilIDosti: 

Sebaobslužné úkony: 
Celkový kúpeľ 
Obsluha klientky 
Obliekanie, obúvanie 
Vyzliekanie, vyzúvanie 
Sprievod pri chôdzi 

Úkony starostlivosti o svoju domácnost': 
Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru 
Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla 
Umytie riadu 
Bežné upratovanie v domácnosti 
Starostlivosť o lôžko 
Vynášanie odpadu 



Zák|adné s o ci áln e aktivity :

Sprievod na lekárske vyšetrenie

Dohl'ad:
Dohťad v určenom čase

Iné služby:
pranie a žehlenie bielizne

v.

1. Opatrovateťská služba sa poskytuje na neurčitý čas , 3 hodiny denne, 22 x dní v mesiaci
do doby trvania podmienok. Sociálne služby sa začinajú poskytovať 03.09.2012

vI.
Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia.

1. Sociálne služby uvedené v čl. il, Zm|uvy o poskytovaní sociálnych služieb, sa poskytujú
zaúltradu vo výške 1,70 € za hodinu opatrovateťskej služby azapraníe bielizne 0,80€ za
lkg suchej bielizne nazáklade kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Tento dodatok sa vyhotovuj e v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinno sť 03 ,09 ,2012,

O statné ustano veni a zmluvy zo stáv aju ne zmenené.

Y Zlatý ch Moravciach dňa ťj 0?. dDlZ-

f ./1V/|

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

štatutárny zástupca po skýovatef a
vlastnoručný podpi s prij ímateťa

(zákonného zástupcu)

§ÉsTo

Základné sociálne aktivity: 
Sprievod na lekárske vyšetrenie 

Dohľad: 

Dohľad v určenom čase 

Iné služby: 
Pranie a žehlenie bielizne 

V. 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý čas, 3 hodiny denne, 22 x dní v mesiaci 
do doby trvania podmienok. Sociálne služby sa začínajú poskytovať 03.09.2012 

VI. 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia. 

1. Sociálne služby uvedené v čl. III. Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, sa poskytujú 
za úhradu vo výške 1,70 € za hodinu opatrovateľskej služby a za pranie bielizne 0,80€ za 
lkg suchej bielizne na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto dodatku. 

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 03.09.2012. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

V Zl 'h M . h dV t?3 iJ Cj· {ofi. atyc oravclac na ........................ . 

~€.STO 

I ~ ( 'eJ 
\ ,-( ® ~0~ 
~~ 
Ing. Peter Lednár CSc. 

primátor mesta 
štatutárny zástupca poskytovateľa 

Materiál spracoval:~ .. ,~~ 
Za správnosť: ...... . ........................... . 

Dňa: ........................................... -. 

C /l 
I 

........... ~. 1.:!::L.~. :.d.{!/i. .. 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 


